Sidste nyt fra ”Snurretoppen”
August 2016
Vi er startet op igen efter sommerferien d. 3/8, og vi startede vores introforløb med temaet:
”Nak og Æd”

Det skulle handle om at tage på ture, samle og fange ting, lave mad og lave billeder efter det.
Ved Langelinie fangede vi krabber, som vi kogte en lækker suppe af.

Der blev skudt med kramper og køkkenrulle kugler dyppet i maling. Mange fuldtræffere!
Vi afprøvede at male med æg
iblandet farve. Bagefter spiste
vi spejlæg. Mums!

Billeder med høns malet med
æg af Mark og Hans Jørn

Vi har gentaget succesen fra sidste år, og er taget til Hjarnø. Vi samlede muslinger, og kogte dem
over bål til en skøn suppe. Der blev også samlet urter til kryddersnapse til vores julefrokost.

Vores nye elev Frederik.
Velkommen til Snurretoppen
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Siden sidste nyhedsbrev er der sket meget. D.5 maj fik vi afviklet ferniseringen på den store fælles
udstilling med de andre kunstskoler. ”A Special touch” på Silkeborg bad. Det var en stor dag!

Søren Ryge holdt åbningstalen

Michael og Gitte havde hurtigt spottet, hvem
ham her er.

Bandet ”Jazz Al dente” Spillede op
.
Skolen fra København
og den Amerikanske
gæsteudstiller
Andrei Palmer
besøgte os til en Kvium
tegneworkshop.
Andrei viste os, hvordan
han laver sine Dollargrin
bilmodeller.

Gitte, Laila og
Michaels værker
præsenterede sig
meget flot på
Silkeborg bad

Tetsuco fra Randers, der har
været gæstelærer hos os, mødte vi.

Iben From fra Silkeborg bad havde arrangeret en værtstur for de udstillende kunstnere. Turen gik til
Gjern Automobil museum, Himmelbjerget og Jorn museet i Silkeborg.
Eröffnung am Do. 08.09.2016, 19h /

-----------------------------------------

Michael skal udstille på galleri ”Art Cru” i Berlin. Peter
tager med Michael og hans familie til fernisering.

LA CAGE AUX FOLLES
HUUB NIESSEN
MICHAEL RASMUSSEN
09.09. - 29.10.2016 PRESSEMITTEILUNG

Lars Egeris fra Værløse starter dette galleri, og har lånt mange værker fra flere af vores elever til
den første udstilling. Ferniseringen bliver d. 17.09.16. Spændende at se om de kan sælge noget.

.
Sommerudstillingen var i år i FOFs
lokaler på Ane Staunings Vej.

Bent Ris læste højt fra sin bog
Fantasiens blå spor. Vi havde
nemlig mange illustrationer med.

Sommerafslutning
på tagtarassen med
grillpølser og diplomuddeling før vi gik på
sommerferie.
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